
                                                                                                                              
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА“ 
 

М А Р Т  2 0 2 0 г. 
 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           /кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/ 
 
02.03. -  По повод 1-ви март - Денят на художествената самодейност - 
поздравления на всички художествени състави и подаряване на 
мартеници. 
02.03. - Кът и витрина с фотоси, посветени на националния празник 
на България - фоайе и библиотека. 
02.03. - Независим театър „Юлий“ при читалището представя 
поетично-музикалния спектакъл „Земя на българите“ - Асеновград, 
НЧ „Родолюбие“. 
03.03. - Независим театър „Юлий“ при читалището представя 
поетично-музикалния спектакъл „Земя на българите“ - Дупница, 
Театър „Невена Коканова“. 
05.03. - Награждаване на отличените ученически есета, посветени на 
142 годни от Освобождението на България на тема: „Горд съм, че съм 
българин“- в учебна зала по английски език, 12.30 ч. 
06.03. - Тържество на децата от школата по английски език, посветено 
на Деня на жената - лекционна зала, 17.00 ч. 
14.03. - Във връзка с предстоящия Ден на поезията на 21.03. - концерт 
„Поезия и музика“ - участват Ценцерушка Андреева и Даниел 
Деянова -лекционна зала, 17.00 ч. 



14.03. - 14 години - на рожден ден на независим театър „Юлий“ при 
читалището - лекционна зала, 19.00 ч. 
22.03. - Пролетен концерт, посветен на жените. Участва школата по 
поп и джаз пеене с вокален педагог - оперната певица Петя 
Плугчиева - Студио 5 НДК, 18.00 ч. 
25.03. - 130 години от рождението на писателя  и художника Чудомир, 
псевдоним на Димитър Чорбаджийски - кът с негови произведения - 
в библиотеката. 
25.03. - Съвместно с вокална група „Незабрава“ честване на големия 
християнски празник Благовещение. Изпълнения на обредни песни 
и беседа за християнските традиции - лекционна зала, 14.00 ч. 
27.03. - Международен ден на театъра - представление на 
читалищната Младежка театрална школа „Юлий“ пред студенти от 
факултета на Пожарна безопасност и защита на населението при 
Академията на МВР - в киносалона. 
 

НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 
                         /кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/ 
 
м. март - Участие на Школата по изобразително изкуство в работата 
по проект „Нарисувани приказки“. 
01.03. - „Баба Марта бързала…“ - фотоизложба „История на 
мартеницата“. 
02.03. - Тържество на читалището и неговите школи по повод  Деня 
на освобождението на България от османско робство 3-ти март -18.30 
ч. 
02.03. - 3-ти март - Ден на освобождението на България от османско 
робство - кът с материали, фотоизложба и изложба от рисунки по 
повод 141 години от подписването на Сан-Стефанския мирен 
договор  - в библиотеката. 
02.03. - 3-ти март - Световен ден на писателя - представяне на нови 
заглавия от български писатели - в библиотеката. 
06.03. - „Мила мамо!“ - работилница за изработване на картички - в 
ателието по изобразително изкуство. 
06.03. - 8-ми март - Световен ден на жената - представяне 
постиженията на жени в политическата, икономическата и 
социалната сфера  в снимки и публикации. 
19.03. - „Пролетта дойде!“ - изложба от детски рисунки, керамични 
пана, рисувани дъски - в читалището. 



20-31.03. - Презентация на библиотечни материали от фонда на 
библиотеката за подготовка на матурите, за кандидат-гимназиални 
и кандидат-студентски изпити - в библиотеката . 
22.03. - Международен ден на водата - кът с материали за състоянието 
на водата в световен мащаб. Защо е важно да пием чиста вода и как 
да си я осигурим. 
25.03. - „Благовещение“ - изложба от детски рисунки - в читалището. 
25.03. - 130 години от рождението на писателя Димитър 
Чорбаджийски - Чудомир - кът с информация за него - в 
библиотеката. 
м. март - Участие на балет „Меги денс“ в: 
-  квалификациите за Световната купа по танцово изкуство - в 
Пловдив; 
-  Младежки фестивал на изкуствата; 
-  ФИ „Ритъмът в сърцето ми“ - Дом на културата „Средец“. 
м. март - Работа по проект „Нарисувани приказки“ - рисуване на 
илюстрации по приказки, публикуване на рисунки от групите-
участници във ФБ-страницата на проекта. 
 
                                        НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
                                            /ул. „Галичник“ № 2/ 
 
02.03. -  Празник на почитателите на книгата - всеки читател в 
библиотеката ще бъде дарен с книга и цвете. 
02.03. - Да възродим традициите! - честване на Сирни заговезни- 
маскен бал, комкане на халва с учениците от 43 ОУ „Хр. 
Смирненски“ - в салона. 
03.03. - Клуб „Македония“ - сбирка и групово посещение на 
паметника на загиналите опълченци за свободата на България. 
06.03. - Традиционен шахматен турнир под надслов „Свобода и 
победа“, посветен на 3 -ти март,  между училищата в района - 
организатор Шахматният клуб при читалището с треньор Боряна 
Строкова. 
10.03. - „Микрофонът е ваш“ - сбирка на Клуб „Весели сърца“ по 
случай 8-ми март - Международния ден на жената с участието на 
оркестър „Брависимо“ - в салона. 
 
 
 
 



                     НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 

 
Съвместно със СВВП и НС „Безопасност и охрана“ ще отбележим 3-
ти март - националния празник на България. 
 
Отбелязване годишнина от гибелта на майор Георги Векилски и 
възстановяване на инициативата по издигане на негов паметник в 
парк „Света Троица“.Съвместно със СВВП отбелязване 105 години от 
учредяването на съюза. 


